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ÇELİKLE KÖKLENMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

 

 

 

GİRİŞ 

 

Genetik kaynakların korunmasında 

bir vejetatif üretim yöntemi olan çelikle 

üretim ideal bir yöntemdir. Dar bir alanda 

az miktardaki bireyden fazla sayıda bitki 

üretimine imkan verir; ucuz, hızlı, basit bir 

teknik olup, aşı ve mikro üretim 

tekniklerinde olduğu gibi özel muameleler 

gerektirmez. Çelik materyalinin alındığı 

bireyin aynı genetik özellikleriyle 

üretimine imkan verir.  

Bu araştırmada, özellikle vejetatif 

çoğaltma yöntemlerinden en yaygını olan 

çelikle üretim yöntemiyle çok az ya da hiç 

çalışılmamış türler seçilerek 

çoğaltılmalarındaki zorlukların giderilmesi 

yollarını bulmak amaçlanmıştır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Pinus sylvestris L. subsp. Hamata 

(Steven) Fomin var. Compacta TOSUN, 

Pinus nigra Arnold subps pallasiana 

(Lamb.) Holmboe var Şeneriana 

(Saatçioğlu) Yalt, Ulmus minor sups. 

minor, Sorbus torminalis (L.) Grantz, 

Prunus avium L., Corylus colurna L. gibi 

Batı Karadeniz’in önemli doğal türlerinin 

çelikle çoğaltılmalarında uygun yöntem ve 

koşulları belirlemek amacıyla sera 

koşullarında çalışma gerçekleştirilmiştir. 

1996 ve 1997 yıllarında denemeler 3 

tekerrürlü 3 faktörlü tesadüf parselleri 

deneme desenine uygun olarak  

 

 

 

 

 

düzenlenmiştir. Her uygulama 20 çelikle 

yapılmıştır. Sera koşullarında aynı  

koşullara sahip ikiz denemeler 

kurulmuştur. Birinci faktör sulama 

şekillerdir. Çeliklerin yarısı dikim anından 

itibaren Hoagland&Arnon (1939) 

tarafından önerilen komple besin eriyiği 

ile diğer yarısı normal sulama ile 

sulanmıştır. İkinci faktör bitki büyüme 

düzenleyicilerinden IBA köklendirme 

hormonu uygulamasıdır (1500 ppm, 3000 

ppm, 5000 ppm, 7500 ppm ve 10000 

ppm). Farklı dozlarda kullanılan IBA 

(Indole-3-Butric Acid) in kök 

oluşumundaki etkileri değerlendirilmiştir. 

Üçüncü faktör köklendirme ortamlarının 

(Perlit, Kula Curufu, Pomza ve Orman 

toprağı (1/3) + Kum (1/3) + Torf (1/3)’dan 

oluşan karışım) etkilerinin incelenmesidir. 

1998 yılında köklendirme ortamı olarak 

yalnızca perlit kullanılmıştır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Ebe sarıçamı için en iyi köklenme 

alttan ısıtmalı köklendirme yastığında 

Pomza ortamında 7500 ppm IBA dozu ve 

besin solüsyonu uygulanan çeliklerde 

%26,6 oranında gerçekleşmiştir. Gürgen 

Yapraklı Karaağaç perlit ortamında 7500 

IBA dozu ve normal sulama uygulanan 

çeliklerde %61.66 (Kök çeliği %50) 

oranında köklenmiştir. Dağ Fındığı düşük 

oranda köklenmiştir. Perlit ortamında, 

10000 ppm IBA dozu uygulanan ve 
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normal sulanan çeliklerde %30 (Kök çeliği 

%0) köklenme başarısı elde edilmiştir. 

Üvez için perlit ortamında 7500 ppm IBA 

dozu uygulanan ve besin solüsyonu ile 

sulanan çeliklerde %46,66 (Kök çeliği 

%60) köklenme başarısı elde edilmiştir. 

Yabani Kiraz ve Ebe Karaçamı 

türlerinde köklenme başarısı elde 

edilememiştir 
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